
in vogelvlucht 
Het bestemmingsplan  



Wet & Besluit ruimtelijke ordening 

 1965: Wet op de Ruimtelijke Ordening 

 2008: Wro, Bro en Grex 

 structuurvisies, bestemmings- en inpassingsplannen 
rijk-provincie (POP)-gemeente 

 inhoud bestemmingsplan 

 procedure bestemmingsplan 

 kostenverhaal 

 planschade 

 wijze beschikbaar stellen 

 



Rijksbeleid 

 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

 Groningen: Stedelijke regio met concentratie 

van topsectoren 

 Ladder duurzame verstedelijking 

 bestaand stedelijk gebied 

 regionale behoefte 

 



Provinciaal beleid 

 Provinciaal Omgevingsplan (tot 2015) 
 Integraal Provinciaal Beleid 

 Nieuwe Omgevingsvisie 
 bijeenkomsten 

 Omgevingsverordening Provincie Groningen 

2013 
 beperkingen: agrarische bedrijven,  

bedrijventerreinen, windmolens,  

reclamemasten 

 



Gemeentelijk beleid 

 Structuurvisie Stad op Scherp (tot 2020) 

 Structuurvisies 

 Detailhandel 2011-2020 

 Kwaliteit van Wonen 

 Kantoren 2010-2020 

 Groene Pepers 

 Binnenstad.nu 

 



Wanneer een bestemmingsplan? 

 Nieuwe ontwikkelingen 

 Ongewenste ontwikkelingen (voorbereidingsbesluit) 

 Bouw- of gebruiksinitiatief dat niet past in het 
bestemmingsplan (alternatief: Wabo) 

 Actualiseringsplicht 

 Uitspraak Raad van State 

 

Het enige wettelijk bindende ruimtelijke instrument 
op gemeenteniveau! 



Bestemmingsplan: opbouw en 
betekenis 

verbeelding en regels:  

 het juridische bestemmingsplan 

 regels voor bouwen en  

gebruik 

 ‘direct recht’ 

 afwijkingsbevoegdheid  

(‘binnenplans’) 

 volgens standaarden 



Bestemmingsplan: opbouw en 
betekenis 

verbeelding: 



Bestemmingsplan: opbouw en 
betekenis 

regels:  

 begripsbepalingen 

 bestemmingsomschrijving: functies 

 bouw- en gebruiksregels: 

 ‘direct recht’ 

 afwijkingsbevoegdheid  

(‘binnenplans’) 

 nadere eisen 



Bestemmingsplan: opbouw en 
betekenis 

toelichting: 

 motivering gemaakte keuzes 

 sectorale bijdragen 

 stedenbouw, ecologie, milieu, veiligheid, water, 
groen, verkeer, cultuurhistorie, archeologie 

 onderzoeken: o.a. MER 



Bestemmingsplan: opbouw en 
betekenis 

andere regelgeving: 
 monumenten 

 APV 

 Huisvestingsverordening 

 Vuurwerkbesluit 

 milieuregelgeving  

 Keur waterschap 

 evenementen!? 

Niet geregeld in juridische bestemmingsplan: 
geen dubbelingen! 



Het digitale bestemmingsplan 
 

 

 koppeling van verbeelding en regels 

 gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 

 ‘leidend’ 

 eindeloos veel info mogelijk!! 

http://www.ruimtelijkeplannnen.nl/


Bestemmingsplan: soorten & maten 

Gedetailleerd: 

Binnenstad 

 



Bestemmingsplan: soorten & maten 

Gedetailleerd en 

met uitwerkings- 

plicht:  

Reitdiep 2012 



Bestemmingsplan: soorten & maten 

Buitengebied 



Bestemmingsplan: soorten & maten 

Postzegelplan: 

Eendrachtskade 

ZZ12 



Bestemmingsplan: soorten & maten 

globaal plan met uitwerkingsplicht: 

Encehaterrein 



Bestemmingsplan: soorten & maten 

Facetplan / 

Parapluplan: 

Woningsplitsing 
 

 

(geluidszonering) 

 

 



Procedure bestemmingsplan; rol raad  

 Voorontwerp (B&W): inspraak (niet verplicht!) en 
overleg 

 informatieve brief raad met plan 

 Ontwerp (B&W): zienswijzen door iedereen 

 informatieve brief raad met plan en inspraakrapport 

 Vaststelling (raad): raadsvoorstel, 

zienswijzenrapport, behandeling commissie, 
spreekrecht 

 beroep Raad van State: belanghebbenden 



Afwijken van het bestemmingsplan  

 ‘binnenplans’: opgenomen in het 

bestemmingsplan zelf; 8 weken 

 bij bestemmingen (vergroten woning) 

 algemeen (voor alle bestemmingen) 

 
?????   ???? 



Afwijken van het bestemmingsplan 
WABO  

 ‘buitenplans’: uitgebreide waboprocedure, 

26 weken 

 categorieënlijst Geen verklaring van geen 
bedenkingen; piepsysteem 

 geen beperkingen omvang 

 concurrent bestemmingsplan! 


